
Adreso 1. lonesku-Kapatzana, 13ukureAo V, Str. Dr. Istrate, 10, Rumanujo — Telefono 3-24.72

Landaj sekretarioj kaj abonprezo en nacia mono

Argentin° (Pes. pap.): S-ro Pascual Bosso, Strato Lisboa 2940
(Parque Chas). Buenos Aires.

Belgujo (B 4.-) S-no Yvonne Colijn Schoolsstroat 21, Nieuwpoort.
Bulgarujo (Levoj 50. ) : S-ro Petr Mitkov, Bulevard E•logi

Georgiev 49, Sofio.
Ce!.oslovakujo (kl. 25.—): S-ro Emil Mai , Miihlfeldgasse 11,

Gablonz a. N.
Danujo (dkr- 4.—): F-no Margrethe Noll, Fredericiagade 6, 11,

Kopenhago-K.
Estonujo (Ekr. 3.- ): F-no Helmi Dresen, postkasl 6, Tulino.

Franeujo (ffr. 20.—): F-no Cecile Royer, 105 Rue du Faubourg
St.-Denis, Parizo X, Po tkonlo Parizo 257-77.

Germanujo (RM. 3.—): S-ro Oscar Biinemann, Hamburgo 37.
lsestrasse 79, 11. PoAtkonto „Ilmb 318-83'.

Grandbritujo (A, 	 : S-no Margaret Blaise, „Bonveno"
19 Litchfield Avenue, Lower Norden, Surrey, Anglujo.

Hungarujo (P. 4.—): S-ro Bihari MOr, T. Lejld (II 3, Budapesto

Latvujo (I.atoj 4.—): S-ro Julio Bejzots, Aspazia-Bulv. 9, lok. 3,
Kigo.

Litovujo (Lid. 8.—) : S-ro Viadas Butkus. 111. Gimnazija, Mai-
ronio 12, Kaiino.

Nederlando (fl. 2.— : S-no Catharina	 Roskes-Dirksen,
Anemoonstraat 96, Hago, pos.4konto 52 008.

Palestino (1 Dol.) N. B. Havkin, Jerusalemo, Givet Saul.
Polujo (zl. 8. - ); S-ro Chajm K6nir, Ul. Orwida 5. Wolomin

powiat Radzyminski.
Rumanujo (100.— Teoj) : I. lonesku-Kapatzana, Str. Dr. lstrate

Nr. 10. Bucuresti V.
Sovjetunio (R. 1 50): U. U. Zajcev, Moskvo 66, Lefortovskij per.

7a. kv.
Svedujo (Sv. Kr. 5.—); Sven Edenby, Gefle 2.
Svisujo (sfr. 4. ); S-ro Paul Enz, „Siga" Bassersdorf-Ziirich,

po , Ikonto V111117062.
Usono (dol. 1.—) : S-ro Karl Fr8ding, 124 King Street, Madi-

son, Wis.
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Oficiala Organo
de la inlernacia

VEGETARA LIGO
ESPERANTISTA

(V.L.E.) VEGETARANO Dumonata bulteno
por vegetarismo

kaj
parenccelaj ideoj   

El la landoj necitilaj oni sendu rekte al la redaktanlo la egalvaloron de 4 svisaj frankoj. La kuponoj de UEA estas akceptataj
kaj cstu uzataj prefere ol nacia mono. Anoncoj pri vegetaraj manlejoj kostas la egalvaloron de dek svisaj frankoj.

La VEGETARA LIGO ESPERANT1STA (V. L. E.) estis fondata en la jaro 1908-a, dum la Dresdena Universala Kongreso
de Esperanto. Ĝia organo, la „Vegelarano" estis fondata en la jaro 1914-a. La kotizo por VLE kaj Ia abonpago por la „Vege-
tarano" estas identaj. I.a „Vegetarano" aperas dunionate, do sesfoje en la jaro.

La celo de VLE estas, disvasligi Esperanton inter la vegetaranoj kaj Vegetarismon inter Ia Esperantistoj. Krome, danko
el nia inlernacia helpa lingvo, #i volos helpi kaj antallenpu:::i la inlernacian vegetaran movadon kaj la solidarecon inter vege-
taranoj Ĉiuj landoj pli efike, ol tion povus fari naciaj organizoj a;. -1 revuoj.

Fine, nia ligo volas kunigi aron da homoj, kiuj interkonsente komplotas kontrart ĉio malbona kaj kiuj subtenas interne je
Ia Esperanta movado la efikan nivelon de nia komuna volo.

La lenerala sekretario kaj kasisto de VLE estas nune I. Ionesku-Kapatzana. BukureSto, V. Str. Dr. Istrate 10, Telef.
3-24.72, Rumanujo. Landaj sekretarioj prizorgas informojn, enkasigas kotizojn, propagandas kaj tradukas, se oportune, artikolojn
el nia organo por naciaj parenccelaj eldontijoj.

La vegetaranoj kaj la nuna situacio
Neniam pli ol kiel nun la idealismo ne

montriĝis tiel malforta antaŭ la eksteraj ven-
kendaj malfacilaioj.

Inter la nepre idealismaj movadoj mi kon-
sideras ankaŭ la vegetarismon. Vegetarismo
tute ne devas esti nur vivado higiena, sed pre-
cipe celo al pli bona vivo, al vivo senigita je
kia ajn perfortaĵo. Konsiderante nur la faktojn :
Higieno kaj Efiko la vegetaranoj jam envie-
iĝas en la idealisman movadon.

La homoj kiuj iĝas vegetaranoj pro mal-
sanoj, la idealistoj kiuj neniam komprenos la
komencotan progreson sen suriro de la unua
ŝtupo, kiel ankaŭ la idealistoj kit.j rigardas la
progreson laŭ religia aŭ simpla logika vid-
punkto, mi neniam povas pensi ke ili ne kon-

sideras la vegetarismon kiel idealisman mov-
adon.

Konsideranie tiujn faktojn, Ia problemo
pri vegetarismo kaj la nuna situacio — aŭ pli
koncize, kiu devas esti la vojo irota de la kon-
sciaj vegetaranoj? — estas tre grava.

La homaro havas antaŭ ĝi nur du ĉefajn
vojojn, la ceteraj estas nur sensignifaj vojetoj
kiuj pli malfacile kaj pli malfrue atingos same
unu el la du vojoj. Tiuj ĉi du vojoj estas : sen-
igado je ĉia personeco, je ĉia individueco, sub-
metado al la volo de aliaj aŭ al unu sola volo
de forta individuo.

La dua estas kontraŭo de la unua, estas
aspiro je libereco kaj personeco, estas la de-
ziro vivadi tute libere kaj ne malhelpate de iuj
aŭ de io.
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La homaro emas treege al maldiligenteco,
nepensado, moleco ; ĝi sin sentas bone nur
tiam kiam ĝi estas je la dispono de iu aŭ de
ia kredo, ĝi estas kontenta tiam kiam ĝi havas
la eblon imitadi kaj papagadi, La homaro emas
esti moderna, aŭ pli bone dirate, esti sam-
punkta kun la modo. Pro tio ja sukcesis kaj
sukcesos la diktaturoj — ni vivas en la tempo
kiam modas ke estu diktaturaj la regadoj. La
plimulto el la homoj estas fieraj admiri kaj
servi homon pli fortan, koncentrante la kon-
fidon kaj aspirojn iliajn en unuulon, ne plu
bezonante cerbumi kaj tio estas ja savo por
ilia maldiligenteco.

Sed interne de l' homaro — t. e. inter mal-
multaj individuoj -- ekzistas neperceptebla meka-
nismo, Ia evoluigilo, kaj tiuj evoltruloj ĉiam serĉas
antatienpugadon al pli perfekta formo de Ia vivo.

La vegetaranoj (konsciaj) povas prave fieri
kiel unuj inter la malmultaj serĉantoj de la irota
vojo.

Vegetarismo estas natura dielo de la homo
kaj devas esti ankaŭ la natura dieto de Ia civiliza-
ciano, sed malmultaj el la homaro estas civili-
zaciuloj.

Ĉu povas esti civilizaciulo la reĝoj au res-
publikprezidantoj, en kies manoj estas la ekzisto, la
sorto de iliaj regafoj se iliaj ventroj estas tombejo
de Ia mortigitai bestoj? Ĉu la pasfraro, kies devo
estas vulgarigi la instruojn de Ia religi fondintoj,
kies devo estas mem esti moralaj kaj moraligi la
multon, povas esti moralaj se ili daŭros vivi nur dank'
al Ia mortigado de Ia vivaĵo? Ĉu moralaj kaj fi-
dindaj povas esti Ia la sciencularo, literaturistot
politikistoj kaj 'ĉiuj fanfaronuloj  kiuj sin nomas
idealistoj, respektantoj de la vivo kia-ajna, se ili
daŭran ekzisti nur per mortigado de la bestoj sen"
defendaj?

Ne, ne, tute ne I Neniam menso klara, neniam
homo kiu nur ioinele kapablas pensi, ne povas ag-
noski ke tiaj homoj estas civilizitaj.

Kaj nun mi revenas al Ia punkto de kie ni
foriris.

La vegetaranoj nur pro tio ke ili suriras la
• ŝtuparon ek de la unua ŝtupo estas idelistoj.

Sed kiu devas esti nia konduto konsiderante Ia
nunan ĝeneralan situacion ?

Kiel mi jam diris en la komenco, la homaro
nur du ĉefajn vojojn havas,antaii ĝi, por atingi la
progreson.

La vegetaranoj devas iri tiun malpli fratan

vojon de la ceteraj homoj kaj tiu estas Ia indivi-
dualismo.

Jes, estas tre vere ke tiu-ĉi vojo estas la
plej malfacila, la individulisto havas taskon adek-
vatigi al si la necesajn valorojn ; la indivi-
dualisto devas venki ĉiujn molfacilafofn lin ĉirkaŭ-
antajn, li devas liberigi  sin je ĉiuj antatijuĝoj kaj
superstiĉoj. Tio estas malfacile, sed tio estas la
granda venko kaj gajno lia. La batalado kaj Ia
malfacilaĵoj pliforligas, superigas  kaj plinobligas Ia
individuon.

La vegetaranoj dank' al la ilia vivado alprok-
simiĝas multe je Ia naturo kaj la naturo lernigas
ilin, sin malkaŝas antaŭ ili, akceptas ilin ĉe ĝia
sino.

La vegetaranoj devas iri per iliaj propraj
piedoj, kiel diras Krignanzurtt, tio signifas ke ni ne
devas iri la volon kiun iras Ia ceteraj, ni devas iri
nian propran vojon kiu estas tre malfacila, sed
kiu nin kondukos al vivado konjorma al la granda
leĝo de la vivo.

La homaro de multaj ;ridoj da jaroj devojiĝis
kaj vagadas blinde tra la labirinto de Ia vivo,
tagon post tago, semajnon post semajno kaj jaron
post jaro Ia homaro kontinue komplikigas kaj per-
diĝas en ĥaoso.

Ni restu super ĝi, ni iru nian vojon kiu dife-
rencas de individuo al individuo, sed kiu estas la
sama evoluo konkorda kun la leĝo de la naturo.

La homo devas esti infinito, la homo ne
devas resti ponto inter la besto kaj supera homo.

Ni Ia vegetaranoj, provu esti la individualistoj
kiuj antausignos la komencon de la nova epoko de
Ia homaro.

Senhezite antaŭ e n  I

1. lonesku-Kapatzana

Kial puni kulpulon, kiam estas nenia bovo plu
ricevebla el lia puno?

Diderol

La plimulto de la malsanoj estas kaŭzata de la
mortigo de la mambestoj kaj birdoj.

P. Danov

.Vegetara Hotelo „Pomona"
en Hago (Nederlando), Molenstr. 53, estas modela gast-
ejo kaj devus esti vizitata de Ciu samideano Irapasanla
Halton. Varma kaj malvarma akvo en ĉiuj ĉambroj.

Modela pureco.
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La agado de Ia Societo por la Bestprotektado
en Rumanujo

Antaŭ 29 jaroj estis fondita en Rumanujo la
societo por la bestproteklado, ĝi estis kontinue sub
la alta prezidado de ŝia moŝto la reĝino Elisabeta
kaj ĝis la mondmilito sub alta prezidado de Reĝino
Maria.

Post la milito 1a societo estis reorganizita kaj
1a nuna reĝo de Rumanujo Karto ll-a prenis sub lia
prolektado la societon.

La sidejo de la societo estas en Bukureŝto,
str. Mauriciu Blank 4; aktiva prezidanto estas s-ro
I. Gr. Periejeanu, verkisto, jurkonsultislo kaj estinta
ministro. Li estas helpala en sia agado de komitato
el 46 personoj.

La agado de la societo elendiĝas en la tuta
lando. En urboj kaj malgranda vilaĝoj ekzistas pli
ol 200 filioj ĉiuj laborantaj laŭ la statutoj kaj cli-
rektivoj clonataj ĉiujare de ĝenerala kunsido kaj
kongreso.

La agado estas penetrinta en la unua gradajn
le•nejojn kaj ankaŭ` en la gimnaziojn. Helpe de la
ministrejo de instruado, oni organizis en la tuta
Lando 400 lernejajn asociojn konsisfantajn el komi-
tatoj de lernanloj sub prezidado de la lernejaj di-
rektoroj kiuj direktas la lernantojn al amo por la
bestoj kaj la naturo.

Je la fino de ĉiu jaro oni prentias la lernantojn
kiuj distingiĝis je prolektado de la bestoj kaj ĉiuj
kreskajoj.

La agado de la societo etendiĝas ankaŭ al la
kontrolo de la buĉado de l'bestoj. Same, ĝi pro-
tektas la bestojn uzatajn en la transportado, oni
observas ke la bestoj ne estu ŝarĝitaj per pezo pli
granda ol ilia povo.

Tiuĉi-direkte oni renkontas malfacilajojn, ĉar la
milito detruis preskaŭ ĉiujn 'ĉevalojn kaj ceterajn
bestojn uzeblajn en la transportlaboro.

Ĝis nun tute ne ekzistis speciala ledo por
prolektado de la bestoj. Ekzistis nur sola teksi() en
la rurnana punkodo, per kiu oni punas la personojn
kiuj turmentas la bestojn. Ĝi donas liberon al la
;uĝistoj ke li punu laŭ Ia graveco de la kazo, per
monpuno aŭ malliberejo.

La societo por la bestprotektado kompilis spe-
cialan provleĝon enkondukotan en la punkodon;
per ĝi la societo por la bestprolektaclo estas reko-
nata kiel societo por publika ulileco, havanta larĝajn
rajtojn kaj devojn.

Tiu ĉi leĝo estis voĉdonita de la rumana Se-
nato, dum 1a aŭtuno de la pasintajaro kun unuani-
meco, kaj en la unua periodo de laboro de Ia De-
putitara Ĉambro ĝi espereble estos voĉdonata kaj
tiam ĝi havos la leĝgravecon.

Lau oficiala raporto sendita al
la internacia Vegetura Ligo

Esperantista de Societo
por Bestprotektado.

Esfir I. Kaplan-Perper

Je la 28-a de julio 1933 mortis en Mos-
kovo, pro tifoso E. I. Kaplan-Perper, ŝi estis
entombigita apud Ana Ĉerikova. En la lasta

tempo ŝi multe laboris por vegetarismo,
mortis 44 jara kaj la lastaj 26 jaroj de ŝia
vivo estis dediĉitaj nur al la laboro por altaj
idealoj.

Estu paca ŝia dormo!
„Vegetarano"

1111111111~Malliallii~111111111111111
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El multai landoi
En la urbo Penarth (Kimrujo) mortis en ok-

tobro 97-jara fervora vegetarano John Hyte Collett,
ankaŭ nefumanto kaj alkoholabstinulo. Ĝis la fino
de sia vivo li levi:0s frue en Ia mateno kaj okupigis
fervore pri multaj humanaj kaj sociaj celadoj. Jam
88-jara, li fondis la „Ligon de Infanoj por Paco
kaj Bonvolo", kiu nun jam havas proks. 800 mil
membrojn en la mondo. En sia urbo li realigis
multajn progresajn ideojn, kreante banejojn, akvo-
ludejojn por infanoj k.f.p.

Finlando

La bonega vegetara manĝejo de Kirvu en Hel-
sinko, Aleksanterinkatu 48, montras, ke ankaŭ en la
Nordo estas eble, prezenti tre varian kaj bongustan
manĝaĵon al la anoj de efika dieto. Pro tio, ke
de la „Sveda Tablo" ĉiu mem, kiel en Svedujo,
elektas kaj prenas sian manĝaĵon, oni eĉ ne bezonas
lingvajn konojn kaj simple prenas laŭ vido ĉion
plaĉan. La gastejo estas ligita kun banejo. Ĝi estas
malfermita de 11-13 a kaj 15,30-19-a horoj, di-
manĉe de 14-16 a. La posedanto estas granda lia-
turkuraca entrepreno „Kirvun Luonnonparantola"
en Nummela apud Hyvinki15. La direktanto de la
Fina Vegetara Societo estas J. Korpivaara, La gazeto
de Finlanda Vegetara Movado estas „Uusi Terveys"
(Nova Sano) adreso Helsinko, Aleksanterinkatu 48 B.

Germanujo

Sub la nomo Biologia Germana Akademio fon-
(fidis speco de vegetara universitato, Schellingstr. 2,
Berlino W. 9.

Unu el ĝiaj pioniroj estas la konala svedger-
mana kuracisto Ragnar Berg. Oni jam faris kursojn
en Ia Harcmontaro.

La vegetara movado progresas kaj populariĝas,
parte pro Ia sinteno de la popolkanceliero. (Li estas
tabak — kaj alkoholabstinulo kaj vegetarano): — En
Leipzig la Vegetara Societo havas E-klubon kiu kunvenas
ĉiulunde. Ĝi estas vizitata de 12-17 personoj. Krome
ekzistas nova kurso kun 11 partoprenantoj. La vege-
taranoj kunvenas ĉiusemajne en la vegetara gastejo
„Pomona“ kaj la veg. esperantistoj havas tie ĉiumo-
nate esperanto —paroladojn. Vizitantaro ĉirkaŭ 25-30
personoj.

Raportas Erich Lave, Lipsio.

Norvegujo

La norvega vegetara asocio havis sian jar-
kunsidon en Stavanger. Dir. Magnus Karlsson restis
prezidanto. En parolado D-ro Ragler akcentis la
neceson, nun elprofitigi la ĝeneralan emon al vege-

larismo, ankaŭ en la nordo, kie la dommastrinoj
bezonas ankoraŭ multe da instruo pri la vera fonto
de savo.

Svedujo

Esperantistoj-Vegetaranoj, venu mulinombre al
la 26-a Universala Kongreso de Esperanto en Stok-
holm°, 4. - 11. de aŭgusto 1934. Okazos fakkunsido
de vegetaranoj. Stokholmo estas Ia centro de la
sveda vegetara movado, kaj ĝia oficejo estas en la
sama domo kun tiu de la Sveda Esperanto-Societo.

La urbo kaj ĝiaj ĉirkaŭajoj estas mirinclaj.
Adreso de la kongreso : Fredsgatan 4, Stokholmo.
Taŭga adreso por nia kongreso, ĉar Fredsgatan sig-
nifas Strato de la Paco.

En Katrineholm la legomĝardenistoj kune kun
kuracistoj aranĝis propagandotagojn por la vegetara
principo. D-ro Ellwyn kaj D-rino Gerda av Geijerstam
faris instruajn parolaclojn kun prakiikaj dismontroj.

Kvitancoj
Daŭrigo de la kvitanco en „Veg." XVI/4 paĝo 19

Gesinjoroj Biinemann, Hatuburgo 4,50 Rni. —
F-ino M. van Rees, 4 sv. fr E. A. Hawkins, 10
ŝil. anglaj, F-ino K Clark 4 ŝil , S-ro F. Merrick 4
4 ŝil., F-ino N. Wyllie 4 ŝil. — Clt. Geller, 100 leoj
Miss L. J. Marshall, San Francisco, 1 Dol. — Luis
Santarnarinna, 9 leoj. — J. Konlvojn R. M. 3. —
H. Rissom 3 R. M. — L. Martersen 5 R. M	 W.
Etzold 4 R. M.	 Joh Storch 3 R. M. — F-ino W.
Luckhardt 3 R. M. — Jose Lopez 50 leoj.

Al ĉiuj pagantoj, koran dankon!
La samideanoj kiuj ankoraŭ ne pagis sian ko-

tizon por la kuranta jaro estas tre petalaj fari tion,
ĉar la aperado ĝis nuna de la Bulleno estas nur  de-
ficite kaj ni bezonas monon por ŝtopi la mankon.

Diro de Henry Ford
(laŭ Naturalheitzeitung, Vieno)

Laŭ mia opinio, kvin aĵoj estas speciale maluti-
iaj al la homo; kompreneble ekzistas pli ol kvin mal-
utilaĵoj, sed temas pri tiuj, kiujn plej ofte ni konsum-
as : 1. Tro da sukero. 2. Tro da amelo. 3. Tro da
kafo kaj teo, kiuj ambaŭ ne havas nutran valoron.
4. Por gemaljunuloj Iro da tritiko (pano) kaj viando,
kiun ni tute ne bezonas por nut•ado.
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Internacia konkurso por la junularo
„Kristo kaj la Universala Frateco"

Dank' al la bonvolo de amerika kristanino,
•amikino de paco, S-ino Van Loan de Babylon
(Usono) estas kreita fondaĵo, kiu aranĝas konkurson
„Kristo kaj la Universala Frateco". Ĝia celo estas
helpi al la plivastigo de la paca spirito de internacia
amikeco inter la junularo.

La konkurson organizas Ia Junulara Komisiono
(fako de la „Universal Christian Council for Life
and Work" kaj la „World Alliance for Promoting
Friendship through the Churches").

Rajtas partopreni gejunuloj loĝantaj en Europo

kaj naskitaj post la 30-a de Aprilio 1914 kaj antaŭ la
1-a de Majo 1920. Teksto en kiu ajn lingvo. La
ĵuĝantaro (el diversaj nacioj kaj eklezioj) disdonos
pli ol 150 premiojn, el kiuj :

unua 300 usonaj dolaroj,
dua 200 k.l.pl.

Detalaj informoj estas riceveblaj senpage pere
de la Sekretarejo de la Junulara Komisiono: Case-
Postale No. 46, Eaux-Vives, Geneve (Svislando).
Bonvolu diri se oni deziras  ilin en Esperanto, franca,
angla au germana lingvoj.

La plej maljuna persono de la mondo (?)
Laŭ la vegetara revuo „Vivir!" de junio 1933-a,

la hispana gazeto ,,E1 Mundo" de la 6. 5. 1933 re-
-presis jenan sciigon el „The Daily Express" de la
5. 5. 1933:

Mortis Li-Can-Jun, ĉino, kiu asertis havi Ia
aĝon de 253 jaroj, 'ĉar li naskiĝis en la jaro 1680a.
Li postvivis 23 edzinojn,  kaj lia nuna vidvino estas
64-jara.

Laŭ nia kolega revuo „Vivir!", tiu multjarulo di-
ris, ke li atingis sian longan vivon pro sia vivo
simpla kaj sia spirita paco.

Estus interese scii de iu leganto, ĉu tiu ĉi
informo havas eblecon de vereco La multjaruloj
kutimes veni el landoj, kie oni ne povas kontroli  la
verecon de iliaj diroj, ĉar mankis tie oficialaj re-
gistreiej en la asertitaj epokoj de naskiĝoj.

Arkos

Vegetara Sapo.
Recepto de kerniisto A. Pafomov, Kaluĵskaja,

urbo Serpuilov, Sovjetunio:
Ekstrakto el radiko de saponario 100 g (Ia ek.

strakto devas esti fluida), kalio karbonika (potaso)
200 g, blanka argilo (saponiga, sen sableroj) 4 kg.
oni devas ĝin miksi kun akvo kaj fari molan mason).
Poste aldonu nitrobenzolon (Mirban61, essence de
mirbane) kaj formu el ĝi per premilo pecetojn po
11.50 g.

Vegetaraj manĝejoj.

Meksiko (urbo): Comedor Vegetariano, de
Pino Maria Sonn, strato Articulo 123 ter, 3a etaĝo.

Parizo (vidu ankaŭ antaŭajn ;nformojn): „Ahim-
sa" 3 rue Cadel, IX. Restaurant Vegetarien, 41 rue
Saintonge, III. „La Sante", rue Sainte-Cecile, IX
(antaŭe Au Grand Soleil). Rest. Veg. 5 rue des
Filles-St-Thomas, II. „Le tipi", 189 rue St. Honor, I.
”Pomone", 10 rue Pasquier, VIII. La latinaj ciferoj
indikas Ia kvartalon.

Bordeaux (Francujo, Gironde) : 5 rue Dauphine

Prago (Ĉel-loslovakujo): Du vegetaraj manĝejo,
de Emil Vonika, nome: Revoluĉni trida  7, kaj Vinohj
rady, Mirove rImesti 10. Du de Fr. Wolf, nome: 11-
Porie 6, kaj 11, Skolsk 28 „Unitaria", I. Karlova 8.
— I. Konvikiska" 15 (ĵaŭde fermita). Vinohrady, Lon-
dynska 33 (sabate fermita). Dejvice, Kyjevska 2. La
manĝejoj de Vonika kaj de Wolf estas fermilaj.
dimanĉe.

Vegetaraj manĝejoj en Plzen, Kram&ovy Sady
16, en Brno, Josefsidi 9, en Bratislavo, Homelova 10,
en Bubeneĉ apud Prago, Dostalova 10.

Diisseldorf (Germ.): Steinstr. 4, I. (tre bona).

hamburgo (Germ).: Vegetara Gastejo „Da-
heim", jungfernslieg 3, I. Fermita dimanĉe.

Jerusalerno (Palestino). Vegetara manĝejo King
George Street.

Bukureŝto (Rumanujo), Vegetarana restoracio
L. Kuhne Str. Principatele Unite 32-34. „Natura" Pa-
saĝo Comedia.

Timiŝurbo. „Vegetaria" vegetarana restoracio
lair principoj de D-ro Birchner-Bener, Str. Bonaz 21.
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G rave !
Por, ke oni kompletigu la arkivon de V.L. E.,

mi petas ĉiun samideanon, kiu posedas :
1) Cirkulerojn eldonitajn de Internacia Unuiĝo

de la Esperantistaj Vegetaranoj.
2) La jenaj numerojn de „Vegetarano" :

I/2-3, 4, 5, 6 (1914-15)
11/1, 2-3, 4, 5 (1915-16)

111/1-2	 (1916)
1V/1, 2, 3	 (1920-21)
VJ1	 (1921-22)

3) Ĉion, kio rilatas al nia Ligo kaj Bulteno,
oni sendi al redakcio nia.

Mi jam sukcesis kolekti : 60 eltranĉaĵojn rilatajn
al „I.U.E.V.", „V.L.E." kaj al la Bulteno.

Mi esperas, ke helpe de via bonvolo, ni suk-
cesos havi belan arkivon, kiu estos grava kistoriaĵo
de nia movado.

Dankon, al ĉiu kunhelpanto, tiudirekte

Vegetaraj kaj parenccelaj eldonaĵoj.

Tobacco, a National Danger (Tabako, nacia
danĝero). Broŝuro pri tio, kio tabako estas kaj kia
estas ĝia efiko, de Arturo E. Larking, med. d-ro.
Prezo 3 pencoj, eldonejo : The National Sociely of
Nonsmokers, 20 Essex St., Strand, Londono W. C. 2.
Krom tiu ĉi instrua broŝuro aperis 'ĉe la sama agema
kontraŭtabaka societo.

Sixth Annual Report 1952, jarraporto pri agado
kun bona piedo kontraŭ la tabaka pesi°, kaj flug-
folio anglalingva: Ĉu fumado vere malutilas? Prezo
1 penco.

En Usono energia batalanto kontraŭ la mal-
bono de tabakkonsumo estas D-ro Charles G. Peasa,
101 West 72th Street, Novjorko. Li gvidas Ia Ligon
de Nefumantoj.

La unua ŝtupo. Hebreen tradukis nia samideano
N. B. Havkin el Jerusalemo, havebla ĉe la tradukinto:
Ohivat Shaul, lerusalemo, Palestino.

Amor est Justitia, monata bulteno de Ia Inter -

nacia Informoficejo por Verserĉantoj. Adreso :
Anfonie Duyekstraat 10, Den Haag, Nederlando.

L'aube monata organo de la societo por apli-
kado de filozofio. Poŝtfako 64, Lyon Tairreaux,
Francujo.

La Revue Naturiste. 40 Rue Piard, a Br(!van -

nes (S et O) Francujo.

Sprciony Zivot. Praha — Liboc 162, Cefios-
ova kio.

Svoboda Str. 6 Septembro Nr. 3, Sofio,
garujo.

Respondoj, informeloi, petoj kaj deziroj
Represo kaj traduko el la „Vegetarano" estas

permesata, eĉ dezirata, kondice ke la Vegetarano
estu citat kiel fonto.

Estas neeble al la reciaktanio, doni individuan
respondon al ĉiu letero aŭ poŝtkarto ricevita.

Pro sia okupo, al samideano Paul Enz estante
maleble esti plu sekretario de V.L.E. por Svisujo, ni
petas la sarnideanoj de tiu lando skribi al ni, ĉu iu
volonte prenus sur si: tian taskon.

Al Ia landaj sekretarioj de V. L. E. ni regule
sendos plurajn ekzemplerojn por esti disdonataj al la
interesantoj, kiel propagandilo.

La regula aperado, ĉludomonate, de nia
„Vegetarano" depends nur de la akurateco per
kiu la samideanoj pagos sian kotizon.

La landaj sekretarioj estas petataj sendi urge
la enkasitajn kotizojn.

Samideanoj I nur per via konstanta kunlaborado .

kaj informado ni povos plenumi nian taskon de vera
interligilo de Ia vegetaranaro tutmonda.

El Ia landoj de kie la forsendo de valuto estas
malebla, oni sendu internaciajn respondkuponojn.

Kun Vegetaranino kiu konas esperanton kaj
estas progresema en siaj konceptoj deziras kores-
pondi juna „vegetalano", oni sin adresu al la re-
dakcio de „Vegetarano" por „Vegetalano".

La venonta numero aperos je la fino de mo-
nato februaro 1934, en kompleta ŝanĝita formai°.

Esperantaj eldonaĵoj.

Ĉe Ia Piedoj de Ia Majstro, de J. Kriŝnaniurti ;

tradukita esperanten de W. W. Mann, eldonita de la
Teozofia Esperanta Ligo, havebla ĉe Esperantisla
Centra Librejo, 11 Rue de Sevres, Parizo VI, prezo
ffr. 3,—. 61-paĝa broŝuro enhavanta la esencon, de
la teozofia pensaro.

La kritika observanto, aperas kvaronjare, 6
Sentier de la Sablonniere, Malakoff, (Seine) Francujo.

Hindujo, Red. S-ino Erna Sindhwad, 37 rue
Venderkindere, Uccle, Belgujo.

Scienca Gazeto, eldonaia de Anierika Espe-
ranto Instituto, Madison Wis., Usono.

Rossum's Universal Robots de Karel Ĉapek,
elclonita de moraviaj Esperanto Pioniroj,

Esperantistul, II j, nr. 5, Decembro 1933,
adreso D. N. Mincev Str. Sahinelor 12, Constanta.

„TIPA R 	 Bucurelti, Str. Dr. istrate, 10
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